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ТРУМА8 ПРОМОВЛЯЄ ЗІ с в о г о 
ДАВНЬОГО МІСЦЯ В СЕНАТІ 
Вашингтон, 12. квітня; — Так незамітно, як це він робив 

перед 14. роками, коли був тільки молодшим сенатором, пре-
зидент Ѓері 6 . Труман засів на своїм колишнім сенаторськім 
місці у_ четверту річницю обняття влади і виголосив сумовиту 
промову на честь помершого 
свого попередника, Френклина 
Делаио Рузвелта. Коли пов-
ний сенат і галерія завважали 
приявність президента серед 
сенаторів, посипалися грімкі 
оплески. Після того презн-
девт сказав: „Я хочу вам яс-
но сказати, що по моїм боці 
сьогодні нема свята. Це день 
смутку для мене, бо в тому 
дні перед чотирма роками ми 
втратили Франклина Д. Руз-
велта, в моїй оцінці одного з 
найбільших президентів, яких 
мала ваша країна. Тоді на 
мене спала конечність пере-
брати на себе велетенський 
тягар". — Поява президента в 
сенаті була, підготована запро-
шенням сенатора Дж. Гавер-
да Мекґрата, предсідника 
Краєвого Демократичного Ко-
мітету, на спільну перекуску в 
сенатськім буфеті. Там роз-
мовляв Труман ввічливо з у-
сімн, включаючи й свого най-
замітнішого республикансько-
го противника, сенатора Ро-
берта Ач. Тефта. Серед пере-
куски Труман щез на якийсь 
час у лабіривтіос Капітолю, 

усі закамарки. Вія, ш с йѓ 
відвідав вщепрезидента Албе-
на Барклі в ного бюрі і ли-
шив там записку, бо Барклі 
перебуває в шпиталі для про-
вірки здорова. 

ПАЛАТА РЕНРЕЗЕНТАЯТГО 
ПРИЙНЯЛА Б И Л П Р О Е К О -

НОМІЧНУ ДОПОМОГУ 
ЕВРОШ. 

. 3 деякими, малими змінами 
палата репрезентантів ухвали-
ла законопроект адміністрації 
з приділом. $5,380,000,000 на 
Плян Марщада для економіч-
ного піддвигнення Европн 354 
голосами проти 48. Тепер бил 
піде на наради спільної кон-
ференції з ‚сенатом, де його 
ухвалено попереднього тижня. 

КОМУНІСТИ ПОСИЛАЮТЬ 
СВОЇХ ЧЛЕНІВ НА ПОМІЧ 

ІНШИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ. 
Ню Иорк."— Підчас даль-

шнх перехресних питань обо-
ронн комуністичних провідни-
ків, що їх судять за навчання 
як насильно скинути амерн-
канськнй уряд, свідок Герберт 
А. Филбрік зізнав, що з нака-
зу комуністичної організації, 
якій вій підлягав як член пар` 
тії, він брав участь в діяннях 
Прогресивної партії, в Кон-
гресі Цивільних Прав, в юнії 
Професійних Робітників і в 
акції Американської Молоді 
для Демократії. Конгрес Цн-
вільннх Прав організував де-
монстрацію з пікетами перед 
судовим будинком з домаган-
ням залишити суд над кому-
иістами. Филбрік` докладніше 
розповідав, як комуністичні 
лектори яа курсах учили чле-
нів партії зраджувати Амерн-
ку і йти проти Злучених Дер-
жав на випадок війни з Совє-
тами. Учителька Марта Фле-
чер на викладах, в Бостоні 
твердила, пда щм^уніоти роз-

ІІКРШИИ БЕЗМОТОРОВИИ 
ЛГТАК ПЕРЕЛЕТІВ ВІД 

ОКЕАНУ ДО ОКЕАНУ. 
Ню Йорќ, г - Стенлі Гілер 

молодий 24-річний будівни-
чий свого власного безмото-
рового літака,, покінчив у вів-
торок 12 квітня полеѓ з Пало 
Алто, в Каліфорнії, до місця 
коло корабельного причалу на 
Іст Ривер в околиці Вол Стріт 
у Ню Иорку. Він вибрався ще 
24 січня на 5,200-милеву доро-
гу і відвідав по дорозі такі 
міста, як Фінікс, Далас, Гюс-
тон, Канзас, ПНкаґо й Клів-
ленд. Підчас руху він летів 
зі швидкістю ТО миль на го-
днну. Є це перша подорож 
від одного океану до другого 
безмоторовим літаком („гели 
копѓер"). 

ПОЧАВСЯ ПРОЦЕС В СНРА-
ві ВБИСТВА ПОЛКА. 

Салоніка, Греція-, 13. квітня. 
Вчора перед місцевим трибу-

налом почався процес в справі 
вбивства Джорджа Полка, аме-
рикаиського журналіста, за-
трудненого при Коломбія 
Броудкестннґ Систем. Перед 
судом станули грецький жур-
наліст Греґорі Стахтопул ьо'с та 
його мати,, обвинувачені за 
співучасть у вбивстві, що його 
доконали двох комуністів, я-
кнх тепер теж судять позаочно. 

ПРОФ. ГУК ПОЇДЕ ДО ПА-
РИЖА ДЛЙ КУЛЬТУРНО! 

БОРОТЬБИ. 
Ню Иорк. — Проф. Сідні 

Гук з університету Ню Иорк 
заповів, що він поїде до Па-
рнжа на час комуністичного 
Світового Конгресу Прихиль-
ників Мира Й Свободи і там 
зорганізув конференцію для 
протидіянна про-советським 
„мирилюбцям". Конгрес нід-
будеться 30 квітня і буде на-
слідуваяняьм конференції, яка 
відбулася в Ню Иорку у. Вад-

й , ‚н^гпршсеяяявоіо4 ̀. вп%яого.̂  
Війна Злучених Держав про-
ти Совстів буде „імперіялістич-
на" й тому комуністи мають 
виповісти послух Америці, а 
станути на боці .Совстів, оце 
було її вияснення. Впродовж 
повних трьох днів перехресних 
питань оборони свідок ні разу 
не заломився ані не виявив 
протнворічносгей, а потвердив 
у дечому зізнання Буденца. 

ЖИДІВСЬКА ПАСХА. 
Від середи 13 квітня почнуть-

жидівські свята Пасхи і трн-
ватвмуть до наступної середи 
для реформованих жидів, а 
один день довше для право-
славних та консервативних. 
Пасха встановлена на спомин 
виходу жидів з Єгипту перед 
3,000 роками. На час свят 
припадав строгий піст, різні 
богослуження й цілковите 
отримання від праці в деяких 
днях. Багато крамниць, осо-
блнво в великих містах, буде 
замкнених на час Пасхи. З 
огляду на створення Держави 
Ізраїля перед роком, цьогоріч-
ні свята відзначаться важлн-
вими заявами й привітами по 
цілому світі. 

РОСІЙСЬКА А М Б А С А Д А 
. ШУКАЄ ЗАПОРУКИ ДЛЯ 

ЃЎВІЧЕВА. 
Перший секретар советської 

амбасади, Лев С. Толоконні-
ков, приїхав з Вашингтону до 
Ню Иорку і взяв з федераль-
ного суду формулярі для вне-
сення прохання за звільнення 
підсудного за запорукою. З 
того заключають, що амбасада 
хоче визволити з тюрми Ва-
лентияа А. Ґубічева за запо-
рукою $100,000, якої зажадав 
суд, коли дав наказ затримати 
його в тюрмі, як обвисуваче-
ного в шпигунстві проти Злу-
чених Держав. Толоконніков 
відвідав Ґубічева у вязниці у 
вівторок, одначе до вечора він 
ще не вийшов на волю. 

СПІЛЬНА ПРОМИСЛОВА М0БІЛІ-
ЗАЩЯ СТЕЙТІВ 1 КАНАДИ У 
ЗВЯЗКУ З ОБОРОНОЮ ЕВРОПИ 

Вашингтон, 12 квітня. — Злучені Держави й Канада обмі-
нялнся нотами в справі хггворення спільної комісії для про-
мнслової мобілізації обох сусідніх країн. Уряди Канади й 
Стейтів будуть обмінюватися інформаціями й плянами мобі-
лізцаії, якщо прийде необхід-"-
ність. Комісія буде теж спів-
працювати з спільною ПостіЙ-
н о ю Канадсько - Стентською 
Радою Оборони, яка існує ще 
з воєнних часів, коли її зор-
ганізовано в 1940 р. 

Між Вашингтоном і Велико-
британією заключено технічну 
умову в справі підготовќ в 
Англії засобів, потрібних а-
мернканським повітряним си-
лам для атомового бомбар-
дування. Точки умови є тайні, 
одначе треба' здогадуватися, 
що на випадок війни Амери-
ка дістане від Великобританії 
повітряні бази. У такому ви-
падкові американські повітря-
ні сили можуть вести воєнні 
операції впродовх кількох го-
дин після вибуху війни. Під-
готова для віддання Америці 
повітряних баз у Велнкобри-
танії почалася ще в 1942 р. і 
йшла незамітно по сьогодніш-
ній день. Тепер Англія пере-
брала на себе ролю звязково-
го між Америкою й країнами 
Бенелюксу на підставі Дого-
вору з Бркнха, Тепер зяхі 

ггесігодп?атеото нападу на терн 
торії від південного середзем-
номорського побережжя Фран-
ції до північних берегів Ні-
меччини в британській зоні, а 
дальше до Балтійського моря. 
З приступленням Данії, Норве-
гії й Італії до Північно-Атлан-
тійс'ького Оборонного Пакту 
забезпека Західної Европн ще 
більше очевидна. Тепер ще 
треба опреділити операційні 
околиці на випадок війни. 

АТЛАНТІИСЬКИИ ОБОРОН-
НИП ДОГОВІР У СЕНАТІ 
Президинт Труман передав 

сенатові Злучених Держав Пів-
нічно-Атлантійський Оборон-
ний Договір для ратифікації, 
одначе не висловив бажання, 
коли він має бути ратифікова-
ний. Договір був підписаний 
4 квітня. Сенатська комісія за 
кордонних справ заповідає, 
що переслухання в сенаті для 
ратифікації договору почнете 
ся коло 25 квітня, З'щойно за 
кілька тижнів опісля можна 
надіятися дискусії й голосу-
вання в повнім сенаті. Пере 
силаючи Атлантійський Пакт 
сенатові, президент не згадав 
нічого про кошти з ним злу-
чсні. Надіються, що президент 
вишле окреме послання в цій 
справі. Мілітарну допомогу 
для оборони Европи обрахо-
вують на півтора більйона до-
лярів. З нагоди передачі Ат-
лантійського Пакту сенатові 
сскр. стейту Дін Ачесон сказав, 
що пакт є прокламацією до 
світу, що „збройна атака на 
будь-котру країну з Північно-
Атлантінськаго Пакту буде 
на ділі атакою на усі країни". 

12.000 У К Р А Ї Н Ц І В ГЕНЕРАЛЬНААСАМБЛЕЯРОЗГЛЯ-
НЕ СПРАВУ ЗАСУДУ СВЯЩЕНИКІВ ВТЕКЛО НА ЗАХІД 

В 194849 РОКАХ 
Женева, IS. квітня. — Згідно 

з повідомленням Міжнародної 
Організації для Збігців (ГРО)^ 
від квітня 1948 року до остая`-
нього часу з-за советської за-
лізної заслони втекло на Захід 
150,000 осіб, що опинилися в 
Австрії, Німеччині та Італії, 
прохаючи опіки від ІРО. По 
національностям між втікача-
ми було: 46,000 поляків, 16,000 
мадярів, 14,000 чехів, 13,000 
югослав'ян, 13,000 балтійців та 
12,000 українців. Всі вони при-
були на згадані терени просто 
з під-совєгських країв. Загаль-
на кількість втікачів з тих кра-
їн є багато більша, бо не всі 
.зверталися за опікою та допо-
могою до ІРО і тих в цю ста-
тнстику не включено. 

ЗАХІДНІ СОЮЗНИКИ ДОРУЧИЛИ 
ДАЛЬШУ ОПІКУ 
ВТІКАЧАМИ 

Лейќ Соксес, Н. И., 13. квітня. — Генеральна Асамблея 
Об'єднаних Націй рішила вчора більшістю 30 голосів протії 
сімох прийняти справу большевицьких судів над свящевика-
мн в Мадярщнні і Болгарії на порядок своїх нарад та продиску-

чи засуд кардиналаш-
тувати 
Міндсенті в Будапешті і проте-
стантських духовників в Софії 
були порушенням визначених 
чартером ОН основних люд-
ських прав і вол ьностей та чи 
цим ці країни допустилися по-
рушення своїх мирових дого-
ворів. Двадцять членів Гене-
ральної Асамблеї здержалися 
від голосування, а проти голо-
сўпали совєтські країни: Со-
вєтський Союз та під-совстські 
Польща, Чехословаччина, У-
країна, Білорусь і Югославія. 
У`хвалу переведено після по-
над три-годиниої дискусії, в я-
кій большевицькі представни-
ки лаяли кардинала Міндсенті 
звичайним злочинцем, зрадќи-
ком і шпигуном. В обороні кар-
динала виступили активно го-
ловно південно - американські 
країни, підносячи його заслу-
ги в боротьбі проти нацизму та 
називаючи його „надісю всіх 
прогресивних і волелюбних е-
лементів". Большевики, лаючи 

„ТІТОІЗМ" — НОВИН ФАК-
ТОР В МУЖНАРОДНШ 

ПОЛІТИЩ. ' 
Белград, 13. квітня. — Від 

часу, як комуністичний днкта-
гор Югославії, маршал Тіто, 
збунтувався проти Москви та 
створеного і опанованого нею 
Комінформу, в міжнародно-
політичних міркуваннях щораз 
більше впдвнгасться поняття 
„тітоіаму" на означення своє-
рідного комуністичного націо-
налізму. Звертається увагу, що 
теперішня Югославія справді 
не має ані одного приятеля. 
Тіто полаявся а усімн сусідні-
мн народами на тлі своїх роз-
біжностей з Москвою щодо 
внутрішньої політики та „пар-
тійної лінії", як теж він не має 
приятелів в Італії ані в захід-
них країнах. Тіто вважає сам 
себе найбільш правовірним ко-
муністом, визнавцем та послі-
довннком марксизму - лснініз-
му. Проте, хоча „тітоїзм" є ду-

ВІдень, 13 квітня. Від деякого часу австрійський уряд ро-
бив всілякі заході перед західними союзниками, щоби вони 
звільнили Австрію, в̂ід обов'язку опікуватись над політичними 
втікачами, які продовжують масово приходити до тої країни 
з-за советської заііізної засло-? . 
ни. Свої домагаЦія Австрія ВЕЛИКА УКРАЮЬКА МАНІ-1 рівночасно u л и х священв ів,) огляду на евент я 
мотивувала фінансовими труд- ФЕСТАШЯ В, БЕЛЬГІЇ. 
иощами. Проте, як виходитьі 

кардинала Міндсенті, лаяли же небезпечний для Москви з 

з кардиналом Спельіаном на І на становище інших країн 
В недиюГдня"з"го квітня, вІчолі. Велика кількість здержа- Москви, тут загально 

кого канцлера Фігля на- засі-Іяях `ўќраЃйської ^Ьг{граШГ 

дорф Асторія готелю 27—29 

ЗА СВІТОВЕ ТІЛО ДЛЯ НЕ 
ДОПУЩЕННЯ ДО ВІЙНИ 
Вашингтон. — Секретар А-

чесон прийняв на конференції 
делегацію 43 визначних про-
відників з Масачусетс, яка 
предявила йому плян нової 
організації для виключення 
війни в майбутності. Є це 
плян гльобального уряду. Де 
легацію очолював конгресмен 
Джан В. МекКормик. 

данні уряду, американські та 
інші західні окупаційні власті 
відкинули австрійські дома-
гання та доручили урядові 
продовжувати цю опіку. Аме-
риканський представник при 
цьому пригадав австрійцям, 
що приблизно 60% харчів не 
тільки для втікачів, але й для 
австрійців, постачає Америка. 
Дальшим американським ар-
гументом було, що всі ці вті-
качі є союзниками Заходу в 
теперішній холодній війні і за-
хідні країни мають перед ни-
ми моральні зобов'язання. У 
зв'язку з цим вже тепер "ду-
маеться про необхідність ство-
рити відповідну міжнародну 
організацію, яка продовжува-
ла б опіку над політичними 
втікачами після того, як пе-
рестане існувати ІРО. 

ПЕРШИЙ "ЗТЗХУКРАЇНСЬ-
КИХ ПРОФЕСПНИХ СПІ-

ЛОК В ЕВРОШ 
Брюсель, 13 квітня. Спілка 

Українських Р о б і т н и к і в в 
Бельгії та Об'єднання Україн-
ських Робітників у Франції 
створили ініціятивний Комітет, 
який скликає до Брюсель в 
днях 8-го і 9-го травня пер-
ший з'їзд українських проф-
спілок Західної Европи. На 
з'їзді будуть обговорені про-
фесійні та організаційні спра-
ви українського робітництва 
на еміграції. 

УКРХІНСЬКІ""СТУДЕНТИ 
В ІРЛЯНДП 

Л о н д о н ська „Українська 
'Думка" подала короткі інфор-
ііації про шістьох українців, 
иіо перебувають на студіях в 
місті Ґальвей в Ірляндії. Крім 
своїх студій, ці молоді україн-
ці використовують кожну на-
году, щоби поінформувати 
своє д'овкілля про долю і зма-
гання своєї української Бать-
ківщини, так дуже подібної й 
до колишньої долі тої гостин-
ної країни, в якій тепер пере-
бувають. В ірляндському жур-
налі „Комѓар", що виходить в 
Дебліні, надруковано статтю 
цих студентів про Україну. 

Бельгії, іменно, в ГассельтІ, 
Льєжі, Монсі 1 Шарлеруа, віД-
булися величаві українські ма-
ніфестації, зорганізовані з іні-
ціятиви Центрального Ділово-
го Громадського' Комітету та 
під почесним патронатом ук-
раїнських православної і като-
лицької Церков, з архиепис-
копом кир Михаїлом та єпис-
копом кир Іваном на чолі. Ціл-
лю маніфестації, в якій взяло 
участь около 10,000 українців, 
було „звернути увагу захід-
них народів на величезну і да-
леко недоцінювану ролю і за-
слуги України, українського 
народу та українських церков 
в боротьбі за мир, західну 
культуру та утривалення хри-
стиянських ідеа^тів". Подробн-
ці маніфестацій в дальших ви-
даннях цього щоденника. 

країн в Цій справі. не поважиться на будьяку ін-
пгу алщію проти Тіта. Тимчасом 

БРИТАНСЬКІ ЛЕИБУРИОТНІ Тіто грозить, що торгуватиме 
ЗЛАГІДНЮЮТЬ СОЦІЯЛІЗМ зі заходом, але на чисто „бнз-

КОВЧЕГ НОМ В ТЕПЕРІШ-
нга політичнш ЌРІЗІ. 
Москва, 13. квітня. — Пра-

отцеві Ноєві напевно і не сни-
лося, що його ковчег, в якому 
він „спасав свою душу" та сво-
ю родину і тварин перед пото-
пом, стане в ХХ-тому сторіччі 
одним з аргументів в міжна-
родній політичній ќрізі. Діло в 
тому, що американські, британ-
ські і голандські археологи 
плянують три - місячну експе-
дицію на гору Арарат в Туреч-
чині, сподіючнсь відгребати 
з-під землі цю біблійну „дошку 
рятунку" під час потопу, що 
так придалася б тепер людям 
в цьому не менш грізному по-
топі політичних непорозумінь. 
Тимчасом місцева партійна 
‚Правда" накинулася вчора на 
ту експедицію, називаючи її 
„біблійною маскарадою", якою 
прикривається експедицію за-
хідних „шпигунів" на турець-
ко-совстський кордон. 

ДОПОМОЃА^ДЛЯ ГРЕЦІЇ 
Уряд Злучених Держав віл-

кчнув прсдявлсння Велико-
британії, щоб посилити доио-
могу для повітряних сил Гре-
ції в найближчім нриділі з А-
мерики. Дискусія над приді-
лом почнеться в американсь-
кому конгресі незабаром. 

ТА ПРОПОНУЮТЬ НОВУ 
ІГЯТИРІЧВУ. 

Лондон, 13. квітня. — Брн-
танські Лейбуриетн, що від 
1945 року є при владі в країні 
та які вже Починають підготов-
‚ку до кампаннТ`пк^би цю владу 
здобути і у виборах в 1950-тому 
році, рішили злагіднитн соція-
лізацію країни і в тих рямках 
пропонують новий п'ятирічний 
плян, як це виходить з ухва-
леної Екзекутивним Комітетом 
партійної плятформи до най-
блищих виборів. У виданій під 
заголовком „Віра Лейбурнстів 
в Британію" брошурі, брнтан-
ські соціялісти рекомендують 
урядові цілий ряд нових, але 
вже лагідніших змін в напрям-
ку соціалізації, що мали б бу-
ти переведені продовж нової 
п'ятирічної, каденції уряду. 

несовій" базі, від кидаючи будь' 
який політичний чи ідеологіч-
ний зв'язок. Користаючи з роз-
біжностей між Совєтамн і 3а-
ходом, Тіто сам собі „творить 
історію". 

ЗВІЛЬНЕНО 2 НАЦІСТШ ' 
З УСЌ 21 ОБВИНУ-

ВАЧЕНИХ. 
Нюрнберг, 13. квітня. — А-

мериканський військовий три-
бунал продовжував вчора за-
суджуватн 21 націстів, що гра-
ли важливі ролі в гітлєрівсько-
му міністерстві закордонних 
справ та яких тепер обвинува-
чено в допомозі Гітлєрові в аґ-
ресивній війні та в інших зло-
чннах проти миру і людей. З 
усіх 21 обвинувачених виправ-
дано тільки двох, іменно, Отто 
qboH Ердмансдорфа, заступни-
ка шефа політнчного відділу 
в міністерстві закордонних 
справ, та Отто Майснера, шефа 
державної канцелярії за часів 
Гінденбурґа і Гітлсра. 

ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАХІД 
БАЗОЮ ПОЛІТИКИ 

СНРІІ 
Бейрут, 13. квітня. — Закор-

донні спостерігачі стверджу-
ють цілий ряд неомильннх о-
знак сильної орієнтації на за-
хід нового уряду Сирії після 
недавнього військового перево-
роту. 

СТРАЙК ПОРТОВИХ РОБГГ-
НИКІВ В ЛОНДОНІ. 

Лондон, 13. квітня. — Пор-
тові робітники в Лондоні поча-
ли страйк, що охопив вже око-
ло 14,000 осіб і практично ціл-
ком спараліжував роботу і рух 
в порті. Краєва Рада Портових 
Робітників видала заяву, в якій 
стверджує, що страйк „викорн-
стовують комуністи, загрожу-
ючн добробутові і стабілізації 
в країні". Міністерство праці 
звернулося до профспілки, яка 
проголосила страйк, домагаю-
чись вияснення деяких фактів, 
що тепер надають страйкові 
нелегального характеру. Без-
посередньою причиною страй-
ку було відправлення з роботи 
33 робітників, яким закинено 
недостаточність та недбальство 
в праці. Трьох з цих відправ-
леянх робітників мали вже по-
над 80 років, а двадцять понад 
70 років життя. 

БЕРЛІН БУДЕ ВКЛЮЧЕ-
НИИ В ЗАХІДНО-ШМЕЦЬ-

КУ ДЕРЖАВУ. 
Берлін, 13. квітня. — Тільки 

тепер повідомлено, що міністри 
закордонних справ Америки, 
Британії і Франції в своєму не-
давному договоренні у Ва-
шинґТоні щодо злуки всіх 
трьох зон західної Німеччини 
в одну федеративну німецьку 
державу з окупаційним стату-
том але з власним управлін-
няи та з широкими повно-
властями, рішили рівночасно 
включити в цю державу захід-
ні сектори Берліна, „наскільки 
це практично можливе". Самі 
німецькі представники захід-
ного Берліна знову звернулись 
з проханням, щобн Берлін 
включити як 12 країну феде-
ративної держави. ` 
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ТРУМАН ОПТИМІСТИЧНИЙ 
Дня 12. квітня 1945 року помер нагло в Ворм Спринґс 

президент Рузвелт, а в кілька годин пізніше залрисяжено в 
Білому Домі нового президента, яким став Ѓері С. Труман. На 
диво на президентському становищі опинилася людина, яка 
не хотіла бути навіть віце-президентом, а не то президентом 
і яка почувала себе добре тільки на сенаторськім кріслі. До то-
го стала ця людина президентом у часі війни, серед неупо-
рядкованик і напружених відносин, цілком не підготована до 
нового уряду, бо президент Рузвелт не втаємничував віце-
президента у тайни та тонкости дипломатії й міжнародної по-
літяки, такої складної вже хочби через ненормальний воєнний 
союз з тоталітарною та диктаторською Москвою. Тому і не 
диво, що новий президент, скінчивши з церемонією обняття 
влади, яка тривала одну мінуту, та поцілувавши Біблію, міг 
сказати цікавим кореспондентам тільки таке: „Прошу вас, 
хлопці, помоліться за мене. Я дуже потребую молитов!" 

Почував він себе у цій хвилині — як сам висказався — 
„так, якби місяць, всі зорі та всі планети спали на нього". 

Дня 12. квітня ц.р . минуло чотири роки призидентури 
Трумана. За той час Труман був нагорі й надалі, а навіть на 
самому споді. Його власна партія боялася навіть ставити його 
кандидатом на президента у виборах минулого листопаду, бо 
була певна, що він мусить провалитись. Одначе сталося „чу-
до", Труман зістав вибраний президентом. Тепер має він пе-
ред собою нові чотири роки такої важкої праці, якої вислід 
заважить цілком певно на дальшій структурі світу. Запитаний, 
як вів тепер почувається, президент відповів, що мав велике 
щастя впродовж останніх чотирьох років, але буде потребу-
вати його куди більше в наступних чотирьох роках. Того ща-
стя і ми йому щиро бажасмо. 

Президент Труман переконаний, що він має сповнити ве-
лнку мирову місію в світі Вій певен, що до двох років буде 
осягненнй мир у світі Це означало б, що до цього часу прийде 
до якогось порозуміння з Москвою. Вів вірить, що амернкан-
ський спосіб життя є ліпший від совєтського, а теж ліпший є 
і американський суспільний та економічний лад. В його пере-
конанні „кремлівська философія недомагає у самих основах". 
Як Злучені Держави будуть мілітарно, економічно та мораль-
но сильними, вони мусять перемогти комунізм. 

Президент Труман добре розуміє, що Злучені Держави 
є нині в проводі світу та що вони вже скінчили назавжди з 
своєю давною ізоляцією. В модерному світі не можливо вдер-
жатн на довший протяг часу в одній країні багатство, коли 
сусідні живуть в нужді. Це теж знає президент. Чесність, віра, 
правда сильніші від атомових бомб, каже президент Труман і 
вони є тою головною зброєю, якої вживає і вживатиме Америка 
змагаючи до світового миру. 

Президент Труман вважає себе „пересічною людиною". 
Як вибрано його президентом, він у своїй скромності заявив, 
що в Америці є мільйон людей, що краще надавалися б на 
це становище, ніж він. На це звернули всюди загальну увагу, 
як давніше на те, що він поцілував Біблію, як складав прези-
дентську присягу. 

Це є деякі характеристичні риси особи президента. До того 
ще слід додати, що хоч президент Труман вважає себе „місіо-
нарем миру", він спосібний виявити в потребі надзвичайну 
рішучість. Його заява в справі атомової бомби повинна дати 
з цього боку кожному багато до думання. Тільки Труман опти-
містичний до такої міри, що не вірить, щоб треба було братися 
аж за такий засіб боротьби. 

Після підписання Північно 
Атлантійського Договору, в 
понеділок, 4. квітня, зараз на-
ступили одна по одній дуже 
важні події. У вівторок, 5. квіт-
ня, почалася сесія Асамблеї 
Обєднаннх Держав, у пятни-
цю, 8. квітня, американський 
сенат ухвалив вимагану адмі-
ністрацією суму понад пять з 
половиною більйонів долярів 
як другу рату на Плян Марша-
ла для двигнення західної Ев-
ропи з економічного занепаду. 
В пятницю прийшло теж до 
згоди Західних Аліянтів щодо 
створення самостійної німець-
кої держави з трьох західних 
окупацій, а водночас вісім з 
дванадцяти держав Атлантій-
ського Пакту зажадали від 
Злучених Держав мілітарної 
допомоги. Хоч ще не прогомо-
ніли слова секретаря стейту 
Ачесона, якими він запевнив 
Західних дипломатів, що їхнє 
домагання він передасть кон-
гресові, а вже секретар армії, 
Кенет С. Роял виявив, що ев-
ропейські держави зажадали 
не тільки дальшого втрнмуван-
ня американської армії в Ев-
ропі, але ще й її збільшення. 

Оці вісті самі собою можуть 
навести на здогад, що щось ду-
же поважне коїться в Европі, 
коли ці важні справи полаго-
джується одна за одною з та-
ким поспіхом. Тепер уже нема 
двох думок, що тут ідеться про 
забезпечення Бвропи не проти 
поневолення, а таки проти са-
мого нападу. 

Як появилися перші вісті 
про Плян Маршала перед пів-
тора роком, розведено диску-
сію над можливістю нападу 
Совєтів на Західну Европу. То-
ді можна було чути голоси, що 
Европу не вдасться оборонити 
перед Совєтами й тому краще 
робити заздалегідь приготу-
вання до майбутнього внзволь-
ного походу проти СОвєтів, не 
зважаючи на це, чи Москва 
займе західну Европу, чи ні. 
Ледве минув рік, а показуєть-
ся, що такі голоси не мали 
обоснування. Звідси думка, 
щоб в Европі творити оборонні 
кордони проти наїзника. 

Негайно після підписання 
Атлантійського Договору ген. 
Омар Бредлі, голова американ-
ського генерального штабу ар-
мії, виявив, що американська 
стратегія має в пляні оборону 
цілої західної Европи, а не 
тільки Піренеїв або північного 
побережжя Африки. Бредлі 
сказав виразно, що це лежить 
так само в інтересі Злучених 
Держав, як і в інтересі Европи : 

„Населення Злучених Дер-
жав мусить раз побачити, що 
ми не можемо рахувати на на-
ших приятелів в західній Ев-
ропі. якщо наша стратегія дик-
тувала б нам наперед залнши-
ти їх на ласку ворога, а щойно 
потім робити виправу для їх-
нього звільнення. Коли б наша 

єдина стратегія полягала в то 
му, щоб вислати нашу силу в 
Европу на крилах бомбарду-
вальників, а втримувати резер-
вн по нашім боці океану, то це 
зробило б наших приятелів 
безсильними і розчарованими 
на випадок війни". 

Отже Бредлі ясно каже, що 
Америка мусить забезпечити 
незабрані ще Совєтами країни 
перед їхнім наїздом. Такий 
плян потвердив посередно се-
кретар армії, Кенет Роял `тим, 
що виявив домагання европей-
`ськнх держав, висловлені ще 
перед підписанням Атлактій-
ського Пакту, щоб скріпити а-
мериканську армію в Европі 
для перешкодження можлнво-
му наїздові Совєтів. 

Яка різниця між пляном — 
допустити ворога на якусь кра-
їну, а пізніше її визволити — 
і пляном, щоб цілком недопу-
стити Совсти на західну Евро-
пу? Як би не Совєти, то може 
була б мала різниця, якщо для 
визволення були б приготовані 
сили в іншій країні. Але знав-
ці вказують на щось інше, на 
прикладі з Грецією, де йде бо-
ротьба грецького вільного на-
роду проти насаджених Совє-
тами комуністичних партиза-
нів. Вони кажуть, що грецькі 
про-совєтські повстанці схоп-
люють діти серед розпачливих 
благань жінок і висилають їх 
негайно до Болгарії, звіди опі-
сля висилають їх до Росії. Пар-
тизани палять села, вбивають 
старших людей, забирають у-
сю худобу й збіжжя, а чого не 
можуть забрати з собою, те ви-
нищують напні. Серед такого 
способу воювання вони перемі-
нюють країну в пустелю так, 
щоб там ніхто не міг вижити. 
Спочатку греки думали, що це 
тільки припадково так діється, 
бо партизани хочуть наснти-
тнся помстою. Тепер вони вже 
знають, що це не припадок, а 
плян Совєтів. 

Щоб перевести такий плян 
у життя, комуністи приготов-
ляють собі наперед дорогу. Во-
ни переводять точні списки на-
селення, маркують політичне 
переконання кожної особи, у-
тримують своїх агентів в кож-
ній місцевості. У такий спосіб 
в рішальнін хвилині показу-
ється, що самих повстанців мо-
же бути тільки 20,000, але їх-
ніх приклоияиків і агентів 
втроє чи четверо більше. У то-
му самому часі правильна 
грецька армія може бути в двоє 
більша від армії повстанців, од-
наче правильна армія не може 
йти проти рідної країни з та-
кою загрозою і знищенням, як 
це роблять партизани - наємці 
Знищення в навіщених парти-
занами околицях таке жахли-
ве, що вже бувають випадки 
бунту серед самих партизанів, 
хоч і запізно! 

Приклад і досвід з Греції 
спонукав Західні держави, 

Наше громадське життя від 
деякого часу в усіх своїх про-
явах починає щораз більше і 
щораз успішніше входити на 
цілком логічний та природний 
шлях свого розвитку, іменно, 
як органічно-складова частина 
загально-американського роз-
витку. Ми в цьому випадку не 
становимо виїмку, бо власне 
такий розвиток характерний 
для цілої Америки та для всіх 
її складових етнічних груп. 
Життя само розірвало ці всі-
лякі форми ґетта, що в них 
початково громадське життя 
поодиноких груп розвивалося 
і воно тепер не тільки набирає 
сильнішого розмаху, але й в 
своїх наслідках та цілях мати-
л^далеко більше значення. Як 
йдеться про українську групу, 
сьогодні можна б вже досить 
виразно визначити теперішню 
стадію її включення в загаль-
ио-американське життя з од-
ного боку, та її вплив на це 
життя з другого. Іншими сло-̂  
вами, сьогодні вже можна б 
конкретно говорити про „аме-
риканізацію" українців та про 
їх „українізаційиі" впливи на 
американців, чи поодинокі ет-
нічні групи в Америці. 

ЬЦ має свою досить довгу 
еволюційну історію. Початко-
во і перші українські імігран-
ти в Америці, як йдеться про 
їх спільнотне життя, жили 
справді майже виключно) в 
своєму власному гетті. Амери-
канські проблеми та Америка 
їх обходила настільки, на-
скільки це було безпосеред-
ньо зв'язане з їх щоденним 
особистим буттям. Але гро-
мадське життя обмежувалось 
виключно, або майже виключ-
но до тих перших найконеч-
ніших потреб спільнотного 
життя, отже перших громад-
ськнх організацій, церкви, на-
родного дому та матеріяльної 
допомоги Старому Краєві. Цс 
був тільки початок творення 

включаючи й Америку, не у-
ступатн ні кроку перед Совє-
тами й їхніми сателітами, а 
ставати до боротьби за кожну 
стопу землі Цю впертість вия-
внли Західні Аліянти при обо-
роні Берліна, а тепер внказу-
ють при організуванні грошо-
вої й військової допомоги^для 
Европи. 

Зрозуміння конечносте обо-
рони західних європейських 
держав слідне не тільки серед 
урядових кол, але й серед кон-
гресменів. Цим дається поясни-
ти швидку ухвалу признати 
дальших півшоста більйонів на 
діяння Пляну Маршала і при-
хильне наставлення до проєк-
ту вислати європейським дер-
жавам військову допомогу з 
Америки. 

Нема сумніву, що й увесь 
американський загал одобрить 
замисли уряду так, як його о-
добрив конгрес, бо це є конечні 
вимоги теперішвього часу. 

українського г р о м а дського 
життя на цій землі. З часом 
потреби і рямці цего життя 
почались поширюватись з 
'їх змісту. Про перший харак-
тер українських громадських 
організацій в Америці гово-
рять багатомовно їх назви. 
Перші братства повставали 
при церквах й їх називано іме-
нами поодиноких святих. Піз-
ніше подибуємо вже й такі 
назви товариств, як „Дністер", 
ім. Б. Хмельницького, Т. Шев-
ченка, 1. Франка і т. д. 

Інше діло, що в тих перших 
початках творення українсько-
го громадського життя той 
громадський матеріял ще був 
дуже сирий і насамперед він 
сам мусів відповідно скриста-
лізуватися, освідомитись та о-
формитись. Теж загальні об-
ставини в світі і в самій Аме-
риці тоді були ‚далеко відмінні 
від теперішніх.-

З побільшенням кількости 
української іміграції в Амери-. 
ці та зі створенням відповід-
них форм їх громадського 
життя, обставини і потреби 
почали визначувати їм на-
прямні і шляхи дальшого роз-
витку. До пікніків, співів та 
всіляких імпрез на старо-кра-
євий лад, почали долучува-
тись маніфестації та демон-
страції в користь загально-
українських справ. А ті вж.е 
виходили поза рямці церков-
них галь чи народних домів 
та' почали робити собі місце 
час від часу у великих амери-
канських галях та серед бага-
толюдних вулиць міст. Рівно^ 
часно почала підростати пер-
ша генерація українців, наро-
джених вже в цій країні. Ви-
ринули нові потреби і нові 
проблеми. Українське громад-
ське життя почало щораз біль-
ше переплітатися зі загальним 
життям країни та щораз біль-
ше ставаад^його складовою 
.частиною. -Перша-світова ^вій-
на була під цим оглядом вели-
ким етапом, а друга війна та 
загальний розвиток перед нею 
і після неї поставив ці пробле-
ми в належному світлі та прн-
чинився до остаточної криста-
лізації американсько - україн-
ського світогляду, базованого 
на досвідах минулого, потре-
бах теперішнього і турботи 
за майбутнє. Все це йшло свЬ-
їм природним, органічним по-
рядком, все еволюційно виро-
стало з типово американських 
потреб і обставин, все це 
створене самим життям і тому 
воно правильне. 

Сьогодні ц̂е переплетення у-
країнського громадського жит-
тя зі загально американським 
приносить далеко більше ко-
ристи для Америки і України, 
ніж воно принесло б, залиша-
ючись у своєму гетті. Голосо-
ві в обороні України, піднесе-
ному органічною частиною 
американського народу, таки 
бодай прислухуються. Дальше, 

українські культурі . імпрези, 
влаштовувані деія широкого 
американського "загалу, не 
тільки дають цінний вклад з 
загально-американський куль-, 
турний розвиток, але й здобу-
вають українському народові 
та українській справі нових 
прихильників та нових обо-
ронців. Американські органі-
зацтї для допомоги і оборони 
України, для плекання україн-
ської культури та для заступ-
ннцтва українських інтересів, 
що потраплять з цього ство-
рити відповідну ,синтезу для 
добра Америки і України, най-
краще виконають те завдання, 
що спадає на . американських 
українців. Тому цомітний в то-
му напрямку розвиток нашого 
громадського культурного ' і 
політичного життя треба вва-
жати цілком правильним і в 
тому напрямку, дальше працю-
ватн. . -.., ч і І jftHj 

З цим зв'язана необхідність 
і пекуча потреба двигнути на-
ше організоване життя в усіх 
його проявах на найвищий рі-
вень. Тільки з найкращими до-
сягнениями української куль-
тури виходити'В широкий світ. 
Сьогодні мк і маємо багато 
можливостей цего досягнути. 
Ми маємо багато кваліфікова-
йих артистів, вчених, ми має-
мо досвідчених, представників 
інших ділянок суспільного 
життя і всі це- ми мусимо до 
найвищих меж . використати 
власне з тою-свідомістю, що 
цего вимагає ^ від' нас добро 
дорогих нашому, серцю амери-
канського і українського на-, 
родів. ЃЬІТІЃ. 

і — 1 ' — 

КОЛГОСПИ НА ЗАКАРПАТТІ 

(УБІ) Вистуггаючи у Москві 
на засіданні Верховної Ради 
Совєтського Союзу 11 березня 
ц. p., ‚депутат" Закарпатської 
области І. Туряниця говорив 
про „досягнення'' Закарпаття 
на ниві „соціялістичного бў-' 
дівництва" і -дякував за них 
‚‚рідному батькові" синів За-^ 
карпаття — .Сталінові..-Т.уря-
ниця заявив, що.тепер на За-
карпатті „більше' половини се-
Лянських господарств об'една-
лися в колгоспи, які вже до-
сягли перших успіхів". Те, що 
нині відбувається у найзахід-
іпшій частині -земель України, 
20 років тому-відбувалося у її 
найсхіднішій частині — на Ку-
бані, яка тоді також тільки 
починала „досягати пер`ших 
успіхів" на шляху „соціяліс-
тичної перебудови сільського 
господарства"^ С п р а в ж н і й 
зміст цих „успіхів" дуже влуч-
но схарактеризували селяни 
Кубані у приповідці, що її 
можна було почути у всіх ку-
банських станицях року Б о 
жого 1929: „Ще не вмерла Ку-
бань-мати, але може вмерти, 
бо ж таки її колхози доведуть 
до смерти..." л-

(За. Діроменем"). 

В кожній ў к р а ї н ь к і й хаті 
повинен знахо'дитися часопис 

„ С в о б о д а " . 

К. ПЕТРУС 

СОВЄТСЬКІ АРЕШТАНТИ 
. . .ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОБДУРЕНИМ 
ЧЕРВОНОЮ ПРОПАГАНДОЮ. 

— Вам щастило вислизати 
від нас, а тепер ви міцненько 
потрапили до нас! 

Він добув із шуфляди ве-
.тику папку з якимись папера-
ми, повернув її до мене лице-
вим боком, де було написано 
ім'я, по батькові й прізнище 
моє, і переможно виголосив: 

— Ось тут списане все ваше 
життя, і все, що ви робили 
протягом вісімнадцяти років! 

Він говорив і зловіщався, а 
я почував, що він мене не 
обдурював. Мені стало страш-
но цієї правди... Я боявся не 
теперішнього, за яке я гото-
вий був страждати, а давно 
минулого — того, яке, навіть 
згідно' з совєтськнм правом, 

перерослд певний термін дав-
ности і не підлягало ніякій 
юрисдикції (але тоді я про це 
не знав). Я відчував, що підо 
мною захиталась підлога... 

Я сидів і мовчав. Десь рів-
номірним стукотом тик-такав 
стінний годинник. Мені здало-
ся, що він одраховує останні 
хвилини, після яких розгор-
неться „книга живоття", і на 
мою голову посипляться стра-
шні лиха... А поки вона не 
розгорнулась, я мушу виплу-
туватися з цих тенет... „Адже 
звільнялись заарештовані з 
ГПУ після багатомісячного у-
в'язнення і слідства", пригаду-
вав я окремі випадки з деяки-
ми совєтськими громадянами. 

Я тоді не знав ще, що з ГПУ 
звільняли або зовсім совєтсь-
ких людей, або помилково 
заарештованих,, або тих, хто 
згоджувався працювати сек-
сотами, або, нарешті, тих, ко-
го ГПУ до якогось часу, зали-
шало на волі для „принади" 
або для якеѓ†сь іншої мети. 
Часом звільняли декого на 
клопотання впливових осіб із 
Москви, але це були винятки. 

Один із - чекістів, граючи 
кепсько прихованою зловтіш 
ністю, з моїх слів заповняв на 
мене анкету. Байка про демо-
білізованого червоноармійця 
інженерних частин червоної 
армії востаннє була розказана 
мною і записана в анкету 

— В минулому були за-
арештовані, під судом і слід-
ством перебували? — не див-
лячись на .мене, поквапливо 
спитав чекіст. 

Я пригадав відому пропо-
зицію колишнього наркомін-
справ Чічерина, висловлену 
ним у свій час про внесення 

до анкети політичної перевір-
ки совєтських громадян запи-
тання: „Чи були ви заарешто-
вані в період існування совєт-
ської влади? Якщо ні, то чо-
му?" Пригадав і хотів був.по-
силитн поставлене ним запи-

j тання, але, керуючись народ-
j ньою мудрістю: „не дражни 
j'марно псів}, — обмежився ко-
ротким „ні". 

— Для нашого знайовмства 
інкримінуємо вам п о к и щ о 
10-й пункт 58-ої статті карно 
го кодексу СРФСР, — серйоз-
ним тоном^ заківчив чекіст і 
подав анкету мені на підпис 

Викликаний телефоном ви-
відний знову з'явився з „нага-
иом" у руці, вивів мене від 
слідчого і, вдруге покоманду-
вавши: „руки назад!", повів 
до камери. 

Була одинадцята година ночі. 
Оівв'язні мої майже всі спа-

ли, за винятком одного, яко-
го теж викликано до слідчо-
го, а також одеського на-
лоьтчика, що турботливо хо-

див по кімнаті. 
Зустрівши мене, він почав 

довідуватися про мій перший 
„візит" до слідчого. Щоб від-
чепитись від його набридли-
вих запитань, я відповів, що 
поставлено мені 10 пункт 58 
статті, к^ули деякі розмови 
з чекістами. 

Одесит вислухав мене, і то 
ном досвідченого криміналіс-
та визначив: 

— Якщо справу вашу роз-
ч`лядатиме особлива нарада, 
яка тепер у зв'язку з перейме-
нуванням ГПУ на НКВД, має 
право давати до п'яти років, 
то „п'ятаком" ви забезпечені. 
А якщо справа потрапит до 
спецколегії, %— від „п'ятака" 
до „котушки", тобто до де-
сяти років, —^ зрозумів? 

Я мовчки звалився на тап-
чан і вперше за три доби за 
снув непробудним сном. 

СУСІДИ І ТОВАРИШІ 
' НЕДОЛІ 

В тюремному льоху ...орсь-

кого сектора НКВД було бі-
ля 10 камер. Одна половина з 
невеликими відкнами виходи-
ла на вулицю, а інша — в глу-
хий квадратовий дворик, в я-
каму арештовані проводили 
по замкнутому колу свої де-
сятихвилинні прогулянки. Як 
з вулиці, так і з двору, вікна 
загороджені були високою 
дощаною стіною, вздовж якої 
ходив вартовий. Ночами мож-
на було чути його, глухі кро-
ки і- вигуки: 

— ей, громадянине, перей-
діть иа другий бік! 

Всі, кому доводилося бути 
в ув'язненні, знають із досві-
ду, з якою жагучою цікавістю 
хочеться знати, хто сидить 
поруч із вами в сусідніх каме-
рах і за що він туди потра-
пив. Це бажання зносин з жи-
вими людьми, та ще й спів-
в'язнями, -настільки сильне і 
спокусливе, особливо в оди-
ночці, що арештовані, ізольо-
вані від зовнішнього світу, у-
даються до всіляких хитроців, 

j винаходив найрізноманітніших 
(умовних знаків та абеток, за 
допомогою я$и$ можна бу-
ло б налагодити зв'язок із су-
сідніми камерами. Навіть `су-
ворі покарання за це карце-
ром, позбавленню прогулянок 
та зв'язку з.р$д$нами, не мо-
жуть стримали У арештованих 
від цих спроби ft 

Кілька разів' проходячи ко-
ридором, я бачи}в темні пря-
мокутник дверей, зза яких 
ледве чутно лунало стирмане 
гудіння голосів... Дуже хотіло-
ся, хоча б чег$з „вокчок" ио-
дивитися в ці номери і сказа-
ти перебуваючийў ній кіль-
ка ласкавих сл^^чітіхи. 

Особливо хрттлбся мені по-
бачитись або^Іоч поговорити 
`через стѓну зГ^нми, що нале-
жали до моєї oJp^BH... 

(Да^ше буде). 

^иіайте украінські книжка 
їа часописи, бо часте читання 
ЌДе До просвѓти, а просвіта — 
це сила. 
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Плоди праці під знаком єдио-
- сти і об'єднання 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ Н І Ш ІМПРЕЗИ В ДЖЕРЗІ СИТІ. 

Репрезентативна українська 
культурна імпреза, щ о відбу-
лася минулої неділі в Джерзі 
Ситі, своєю' вартістю та своїм 
значенням далеко переходить 
рямці само? тільки місцевої 
української тромади і її без 
сумніву можна вважати за-
гальним успіхом американ-
ських українців. Теж сам цей 
успіх лежить не тільки в зна-
менитому виконанні програми, 

`в масовій приявності україн-
ської і американської публи-
ки, у вис'тупі мейора міста, 
Мр. Френка^ Г. Егтерса, що з 
таким великим признанням ви-
словився про українську бо-
ротьбу проти націзму і боль-
шевизму за вселюдські ідеали 
свободи і демократії, внявля-
гочи рівночасно своє переко-
нання, иіо Україна вже скоро 
буде в)ільиа}Цей успіх лежить 
Теж не в тих сотнях долярів, 
що їх здобуто цею імпрезою 
та які підсилять опорожнену 
касу наших народних допомо-
говнх і громадських потреб. 
'Успіх цеї імпрези є теж в ньо-
му самому, в ̀ самій імпрезі, в її 
підготовці і виконанні, в її ідеї 
та в її значенні в нашому за-
гальному громадському житті. 

Передісторія цеї імпрези до-
снть коротко, але багатомов-

останщ н а п е в н о доб'ється 
успіху. 

Так було і в Джерзі Ситі. 
Минулого року не пощастило 
— трай еґейн в цьому році. 
Знову скликано нараду пред-
ставників організацій і това 
риств і знову вибрано громад-
ський і фестивальний Комітети 
і знову прялися за роботу. Не 
пощастило минулого року — 
може пощастить тепер, не по-
щастило одним людям — мо-
же пощастить іншим. Перші 
збори представників місцевих 
громадських організацій, пе-
реважно відділів У. Н. Союзу 
і Провидіння, скликані з ініці-
ятиви місцевої „Чорноморсь-
кої Січі", були одним прекрас-
ним і справді прикладним ви` 
явом солідарности місцевої 
української громади та поди-
вугідного розуміння україн-
ської справи та українських 
проблем на цій землі, що його 
виявили представники цеї гро 
мади на своїх зборах. Вам тре-
ба було бути на тих зборах та 
почути ентузіястичних думок 
ветеранів місцевої громадської 
роботи, як пп. Логин, Петри-
шин, Шаран, Ґіль, Дмитрів, За-
яць, Гузар, Зілинський, Кос-
тик, Починок та. багата інших, 
як і молодих ентузіястів в ро-

на. Після -успішних імпрез д і д в о х 0 л ь " _ дМИтрів і 
Митрополитального Комітету 
української-молоді в Ню йор-
ку, в які чи.'малий вклад вло-
жили теж громадяни Джерзі 
Ситі, вони вже в минулому ро-
ці поставили' собі запит: чо-
му ж і нам такого не спробу-
оати б `в ‚нашій громаді? 
Справді, чому б ні? Задумали 
і почали робити: скликали на-
ради представників півтора де-
сятка всіхчцісцевих організа-
цій і товариств, вибрали Ко-
`іґтетт"лакреслили програму.. " 
плян праці, ллє все безуспіш-
но. Комѓтет.розлетівся, бо о-
дин його иредсідник виїхав з 
місцевості, .а другий зрезигну-
вав, виринули інші труднощі і 
добра воля ,та бажання зали-
шилися тільки доброю волею 
і бажанням. Звичайно, життя 
складається не тільки з успі-
хів, але й невдач. Раз невдача 
— „трай еґейн", пробуй ще-
раз і ш.ераз'ѓ. хто матиме до-
сить видерж`лнвости, той на-

Масаковської, та „двох Май 
ків" — Тизя і Базєвича, та ін-
ших. Окремо треба підкресли-
ти, що в цій ентузіястичній 
гармонії місцевих громадян не 
бракувало теж голосів з-по-
між новоприбулих, як місце-
вий дяковчитель та дирігент 
місцевого хору ім. Лисенка, 
Євген Крук, Микола Починок 
Taj інші. Місцевий парох, о. Во-
лодимир Лотович, дав наперед 
своє бла: осдовешіа^ та пообі-
ЦЯВ -̀BGJO -можливу допомогу, і 
піддержку. А раз` є еитузіязм, 
охота до праці і розуміння 
справи, тоді напевно буде й 
діло. Але передумовою того 
всього є безсумніву насампе-
ред єдність думок і об'еднан-
ня сил. Власне цему треба зав-
дячувати успіх цеї великої 
культурної імпрези в Джерзі 
Ситі, як теж великій посвяті, 
витривалості та енергії оди-, 
ниць, що взяли) на себе цей ве-
ликиЙ тягар п р а к т и ч н о г о 

здійснення спільних бажань і 
задумів громади. Ці завдання 
перебрали на себе активні оди-
ниці з-прміж місцевої молоді'і 
їм громада завдячує CBJII ус` 
міх. 

Вже на перших зборах пред-
ставннків організацій вибрано 
окремий об'єднаний Громад-
ський Комітет, що мав твори-
ти своєрідний символ і мо-
ральну базу дл'я ‚імпрези, за 
практичне здійснення якої 
взявся вибраний тоді ж окре-
мий діловий Фестивальний 
Комітет з-поміж молоді, з Ми-
хайлом Тизьом на чолі. 

Підготовка до імпрези три-
вала відносно коротко, яких 
два - три місяці. Сама грома-
да в Джерзі Ситі, хоча і роз-
поряджає чи малою кількістю 
молодих талановитих людей, 
що ними можна б довершити 
неодного великого діла, не 
могла розраховувати на ці свої 
власні сили, що їх не так то 
легко зібрати та заставити до 
роботи. Цего можна досягти 
тільки практичними успіхами 
праці активних одиниць. От 
же, треба було „зазичитись" і 
то дуже зазичитись, бо артис-
тична програма імпрези була 
виконана в більшості власне 
„п о з и ченими" артистичними 
силами з-поміж молоді митро-
политальноі округи Ню Иорку 
і Ню Джерзі. Проте, це в ні-
чому не зменшує заслуги джер-
зіситської громади в цій спра-
ві. В тому то й діло, щоби 
могти і вміти зорганізувати 
потрібні сили. З цього теж по-
винні взяти собі приклад інші 
громади, які свій блаженний 
сон в громадській роботі ви-
правдують відсутністю відпо-
відних сил на місцях. Після 
того, що зробило Джерзі Си-
ті — но екскюз, мовляв, не 
можна, бо нема сил. Навпаки, 
ці сили є цілком певно, але на-
томісць нема кому їх зібрати. 

3.огляду на короткий час — 
підготовка імпрези в Джерзі 

КАПЕЛЮХ (СХ)ЛОМЯІШИ), Щ О МАЄ ДОДАВАТИ ПРИНАДИ. — 
Думаємо, що додає, а яка ваша 
думка? 

років тому та найважчим тру-
дом, великими жертвами і тур-
ботами, часто великими недо-
стачами для себе самої потра-
пила — як кажуть —і вивести в 
люди своїх дітей, дати їм від-
повідну освіту та виховати їх 
на таких повновартісних чле-
нів нашцї громади. Ніхто теж 
не знає, скільки натрудилась 
ця старенька мати і для успіху 
імпрези в цьому конкретному 
випадку. А мати Тизів тут не 
одинока. Якщо в пресових до-
писах вирізнюеться одну чи 
другу молоду людину, що вкла-
ла свій труд в розвиток нашо-
го громадського життя, то 
майже у всіх випадках, за всі-
ми тими Ольгами Дмитрів, 
Майками і Джорджами Тизя-
ми, й ін. стоїть перево-джерело 
тої активности і тих успіхів — 
матері і батьки цих моло-
дих людей. Скільки труду і 
турбот їм д о в е д е т ь с я в 
це вкласти, то справді один 
Бог знає, і хоча їх імен 
не називається в проголо-
шеннях та програмах,' хо-
ча про них не пишеться в пре-
сі і їх не проголошується зі 
сцени, то ` вони зазнають ' не 
меншої радости з успіхів f до-
сягнень?х дітей. Кожна гблов`а 

В. Петренко. 

УКРАЇНЦІ И МОСКАЛІ 
3) 
Два фактори, каже автор, 

ідучи за ЛєнІном і Сталіном, 
опреділюють „народ" як етніч-
не поняття, спільність мови і 
свідомість єдности людей, що 
говорять даною спільною мо-
еою. 

Русь витворила цю спіль-
ність „русского" народу. Русь 
витворила теж і свідомість ед-
ности „русской" землі, „рус-
ского" народу від Червенських 
городів до Тмуторокані і від 
Ладоги до Олешя. 

„Ця свідомість єдности", ка-
же автор, є великим вкладом 
Киевської доби в історію всіх 
трьох братських словянських 
народностей східної Европи, 
що мали одного спільного 
предка —' русский народ, ча-
сів Володимира, Ярослава й 
Мономаха". 

„В той час", продовжує ав-
тор, „складається єдність куль-
турна від Перемишля і Берла-
ді, від Галича і Белза до Муро-
мн й Рязані, до Ростова і Вла-
диміра, від Ладоги, Пскова, Із-
борска і Білого озера до Оле-
шя і Тмуторокані, яка прояв-
ляеться у всьому — від архі-
тектури до епосу, від різьби 
на дереві та окрас на них до 
весільних обрядів, пісень, по-
вірій і приповідок; єдність, 
яка в наші часи' ріднить гуцула россьі", бо: 
Л лемка Карпат з русским (себ- І. цим усувається можли-
то московським — В. П.) селя- вість змішування „русского 

Так на основі злиття в еди-
ний етномасив східнословян-
ськнх племен в IX.—XI. ст., ка-
же автор, склався русский на-
род, предок московської („рус-
скої", як каже автор), україн-
ської і білоруської націй. 

Проте в XI. ст. починається, 
а в XII. ст. закінчується фев-
дальна роздрібленість. Повста-
ють самостійні півдержави — 
князівства. Єдність - русского 
народу Киевської доби усту-
пае місце відокремленню міс-
цевих етнічних формацій схід-
них словян, національ'них об-
ластей, удільної доби і.пскови-
чам і новгородцям, галичанам 
і полочанам, нижегородцям ї 
рязанцям. А водночас відбува-
ється процес відокремлення 
поодиноких князівств у куль-
турному відношенні. 

Далі інтересує автора тільки 
питання формації великорус-
скої народности і русскої на-
ції. Процес формації ўкраїн-
ської і білоруської народнос-
тей виходить поза рямки його 
праці. 

Терміни „великорусская на-
родность", „в є л н к о р у сси" 
можна замінити, каже автор, 
термінами „русская народ-
ность", „русские", але він сві-
домо вживає термін „велико-

РАДІО 
Український хор „Боян" в 

Перѓ Амбой, Ню Джерзі, що 
існує при укр. кат. церкві, вн-
ступнть зо спеціальною уќра-
їнською великодною програ-
мою по радіо зо стації WCTC 
Ню Бронсвик, Н. Дж. (1450 
Клс) в неділю 24 квітня ц. р. 
від години 4—4.30 пополудні. 
Диригуватиме п. Степан Гра-
бар. 

ц І М ^ и . м . 

УВАГА! ФИЛАДЕЛЯІЯІ 
^̂ —іддддВЛВЯЯЯЯЯ"—""1SSSЯЯВ5ЯЯш в̂ 

ПодасаиЛ до відома Фнладелфійським Відділам У. Њ 
Союзу,: S5, 45, 62, 83,105, 163, 189, 239, 268, 324, 

, 375) 395, 397, 422, 430, що 

. 3 В О IF 
ЇХНІХ УРЯДНИКІВ І ДЕЛЕГАТІВ 

: відбудуться : 

В СУБОТУ. 16. КВІТНЯ 1949 
,.? v в годині 7-вгій ввечір 

В ГАЛИ TQB. ГОРОЖАН, 847 N. FRANKUN ST. 
Є важні справи, як рівнож вибір Комітету на Союзовия День, 

котрий ќађ бути 3-го липня ц. р.Тону просимо всіх відділових 
уоядннків прннти на ці збори. .—. -
ур д ^ ^ ЗАЎРЯД ФИЛАДЕЛФШСЬКИХ ВІДДІЛІВ: 

Д-р В. Галал, предс.; Отефан Слободян, гол радний; Олена 
г Штоґрни, гол. радна; С. Чорномаз, касіср. 

нином Мезені й Онеги, білору-
сина зпід Гродна з мешканця-
ми Рязанських лісів. І в цій ед-
ности ми добачуемо велику 
спадщину киевської доби в 
русскій історії, бо ця доба 
русскої історії зробила рус-
ских русскими. І свідомість то-
го, память про те, що у Льво-
ві, Галичі, Берестю, Холмї, Я-
рославі, Пряшеві, Хусті, Ужго-
роді, Києві, Мінську, Полоць-

,ку живуть ті, самі „русские", 
темпами. І тут знову цшгй ряд-1шого `фомадсьќого 'життя' та{ що й у` ВладнмірТ, Твері, Нов-

0 його р'озвитку. ' : і ' городі,"Смоленську, Ярослав-
Закінчуючи ці спостережен- лі, Суздалі, звязані спільним 

ня після культурної імпрези в походженням, близькістю куль-
Джерзі Ситі, хочеться ще зѓа- " 

склонитЬся в пошані,'перед тн 
Ситі мусіла піти швидкими j м и _ТИХИМЙ подвйжИйками,гна-

народу" Киевської доби і 
„русской" народности часів 
Івана II., його сина і внука; 

2. термін „великороссьі" і в 
російській науковій літерату-
рі, який цілком не є „велико-
державним". 

Цей термін, каже автор, у-
живае і Ленін у своїй статті п. 

з. „О національной гордости 
великороссов".") 

Яким же шляхом ішла фор-
мація віликорусскої народ-
ности? 

В основі процесу її формації 
лежать економічні явища, ка-
же автор. 

З кінцем XIV. ст. починають 
падати економічні й політичні 
перегороди, що відокремлюва-
ли одне князівство від іншо-
го. І цей момент підготовлюе 
об'єднання русских земель у 
єдиний політичний організм, у 
державу, заселену в основно-
му одною народністю. 

Ленін, каже автор, підносить 
два мо{менти, які визначують 
у результаті об'єднання рус-
ских князівств у єдину русску 
державу: 1) спільність мови і 
2) зріст національної самосві-
домости. Ці моменти є теж о-
сновою народностей і нації. 

(Закінчення буде.) 

з) Цю статтю написав Ленін -ли 
спонукою В. Левняського, про що 
довідуймося з його „Споминів про 
Леніна", які довелося нам читати в 
рукописові. — В. її. 

ВСТАВАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д -
НОГО СОЮЗУ, А ТИМСА-
МИМ СТАВАЙТЕ СШВВЛА-
СНИКОМ ДЕСЯТЬ МІЛЬИО-

НОВОГО МАЄТКУ ЦЕІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ. 

труднощів і перешкод, 
зневіри І недовіря', всіляких 
пересудів і т. п., але енергія, 
відданість та впертість оди-
ниць на тлі загальної єдности 
громади таки потрапила з ус-
піхом ці всі труднощі пере-
могти. 

Тут ще хочеться окремо ви-
словити признання та вдяч-
ність цілої громади батькам 
цих активних молодих людей, 
що їм треба завдячувати успіх 
імпрези. Як уже з дотеперіш-
ніх повідомлень відомо, куль-
турна імпреза в Джерзі Ситі 
була під знаком Тизів, подіб-
но як минулорічна конвенція 
Ліги Молоді в Акрон, Огайо, 
була під знаком Зепків. Двох 
братів, Михайло і Джордж Ти-
зьо, були найбільш активними 
у Фестивальному Комітеті, 
Михайло як його предсідник, 
а Джордж як уповноважений 
справою білетів. Це те, що всі 
бачили ї знають, але не багато 
є таких, які знали б неоцінену 
заслугу в цьому їх старенької 
матері, тої справжньої героїні 
праці і обов'язку, що приїхала 
до цеї країни кілька десятків 

дати про інше похвальне яви-
ще з-під знаку єдности і об'-
єднання. Ійдеться про співу-
часть нових імігрантів між ви-
конавцями програми. Осип 
Шандра, Євген Крук, Микола 
Починок та з десяток інших 
можуть вважатися тими даль-
шими піонірами співжиття і 
співпраці новоприбулої укра-
їнської молоді з місцевими мо-
лодими американськими укра-
їнцями, що поступово нада-
ють тону нашому громадсько-
му життю та здобувають в 
ньому щораз важливіші пози-
ції. Приклади такого співжит-
тя і співпраці ми вже мали ми-
нулого року BtHio Йорќу і їх 
щораз більше теж в інших 
місцевостях. Одні і другі на 
цьому тільки користають, як і 
користає ціле наше громад-
ське життя. Великий успіх 
культурної імпрези в Джерзі 
Ситі може і під цим оглядом 
послужити переконливим ДО-
казом та прикладом для всіх 

тури й мови, спільністю релі-
гії, історичними традиціями 
киевської доби — ніколи не 
гинула в самосвідомості велн-
коросів, українців (автор не-
консеквентно уживає цей тер-
мін замість терміну „малорос-
сів") і білорусів, і не могли 
знищити її ні страшні Батиеві 
набіги, ні безмірно тяжке яр-
мо татар, ні вікове панування 
литовських і польських панів, 
угорських магнатів, молдавсь-
ких бояр, ні роки лихоліття, ні 
тяжкі часи, що випали на до-
лю всіх трьох галузей велико-
го русского народу. 

...Ледве чи будьхто сумніва-
ється в тому, що в IX.— X. ст. 
східне словянство складалося 
в єдиний русский народ". 

Певна річ, і цей виклад ав-
тора фальшивий. Але тенден-
ція його. ясна. 

інших наших громад та для 
цілого нашого американсько-
украінського загалу. 

ПОЗІР!-РАЧЕСТЕР І ОНОЛИЦШ 
. ІДО ВЃДОМА Г 

В НЕДІЛЮ, 17. КВІТНЯ 1949 
(SUNDAY, APRIL 17, 1949) 

буде відігране представлення 

„ТРИ ПАНИ З ГЕРБАМИ" 
комедія в 3-ох діях 

В ГАЛИ ЦЕРКОВНШ, 
303 Hudson Avenue, Rochester, N. Y. 

ПОЧАТОК у годині 6. ввечір. — Вступ 60 цнт. 
І ̂ Отцим запрошуємо всіх парафіян і громадян. 

Церковний Уряд. =!fca 

УВАГА! ВУНСАКЕТ, Р. Ай., І ОХШЩЯ! УВАГА! 
СТАРАННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ СВ. МИХАІЛА 
відіграється надзвичайно гарну комедію в 3-ох діях 

під назвою 

„ТРІЙКА ПЛЬТАЇВ" 
В НЕДІЛЮ, J7. КВІТНЯ 1949 

(SUNDAY, APRIL 17, 1949) 
У ВЛАСНІЙ САЛІ, 74 HARRIS AVENUE. 
Початок точно в годині 4-тіії пополудні. 

В повящій жомедИ беруть участь найкращі аматорські сили 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ. ' 

Приходіть всі на представлення, а певно що будете задово-
лепі. Заряд Укр. Прав. Громадќ. 

іѓ 

на Біжучий Тиждень 
КЕНОВІ ШИННИ 
ЗАДНІ (ЦІЛІ) - я^ Фунт 

4 ," 

ВУДЖЕНИЙ 7 1 tt AWUT 
# О # # ТЕНД1РЛОИН - У І Я Ф У " ' 

(мак ВУЛИЦЯМИ 7.— a S.^J 

КОВБАСА СІКАНА Е і Т V Аинт 
ПЕРШОЇ ЯНОСТИ а І ? ФУНТ 
ВУДЖЕНЌА З РЕ- ДЗУАицт 
БЕРЌАМИ Ж ^ ^ Я Ф У Н І 

склеп СТАСЮКА буде створений 
кожного дня до години 9. ввечір—точно. 
ш м я 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 14-го КВІТНЯ Ш9. 
ч̂  

Ч. 86. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

Концерт в память Шевченка. 

Дня 27 березня ц. р. у залі 
Українського Народного Дому 
в Евлизабет відбувся концерт 
Тараса Шевченка і 75-літний 
ювілей Наукового Товариства 
ім. Т. Шевченка, заходом хору 
„Бонн" церкви св. Володими-
ра, при співучасти Централь-
ного Українського Комітету 
міста Елизабет. 

Тут на самому початку слід 
зазначити, що концерт почав-
ся точно в заповідженій годи-
ні, і приємний факт, що й ели-
забетська публика й організа-
тори подібних імпрез уже 
вспіли засвоїти собі цю у нас 
іще доволі рідку чесноту. 

Програма свята була багата 
й різноманітна. Хор „Бояна", 
під вдалим проводом п. Ми-
хайла Ядловського, місцевого 
дяко-вчителя і диригента від-
співав низку пісень: Заповіт 
Тараса Шевченка, Сонце захо-
днть, Широкий луг, Засяло 
сонце, Жала Ўляпка, Пісня 
старого Мельника, Живи Укра-
їно. 

Зразу було помітно, що чле-
ии хору не щадили часу ні тру-
ду на підготовў. Найкращим 
доказом було те, що вперше 
співав усі пісні без нот. Сольо 
у „Пісні старого мельника" 
виконав п. Ядловський, а пан-
на Милі Шара в „Сонце захо-
дить". 

Вокальні й танкові виступи 
були переплітані промовами й 
деклямаціямн. Д-р Ярослав 
Макарушка, спеціяльно деле-
гований НТШ, дав доповідь 
про розвиток, діяльність й о-
сяги Наукового товариства. 
Панна Олеся Поливчак виго-
лосила по англійськи корот-
кий і звязкий огляд власного 
укладу, на тему впливу твор-
чости Тараса Шевченка на 
америкаііеьіЛ - українську мо-

комітету, зло'жили $106.50. 
Після покриття конечних роз-
ходів чистий дохід, призначе-
ний на потреби НТШ, є $71.50. 

Український Народний Дім 
відступив на цей вечір залю 
безплатно. 

Присутний. 
о 

лодь. 
Десятилітній Микі Корнас, 

який уже виростає на узнано-
го елизабетського деклямато-
ра, певно і сміливо задекля-
мував „Розрита могила". 

Другу деклямацію, Заповіт 
Шевченка, віддав п. Василь 
Кухта. 

Барітон, п. Микола Бучков-
ський з Патерсону, б. скита-
лець, виступив в Елизабет у-
перше й відспівав кілька на-
родних пісень: З-за Сибіру, 
Сонце сходить, Ой не шуми 
луже, Реве та стогне, Я поки-
нув свій край. 

й о г о свобідна й невимуше-
на постава на сцені і повний 
голос були одною з приємних 
несподіванок свята. 

Ше одна така приємна не-
сподіванка був виступ місце-
вої танкової групи, члени якої 
не тільки відтанцювали з о-
живленням два народні танки: 
„Катерину" й „Коломийку", але 
'й відоѓрали сценку про Шев-
ченка в українській мові, під 
проводом панни Анни Стець. 

При нагоді відбулася збірка 
на НТШ. Присутні гості, зао-
хочеиі промовою п. Д . Гнатю-
ка, предсідника парохіяльного 

СИРАКЮЗ, Н. И. 

Зо спільної вечері на ЗУАДК. 

Вечером 19-го лютого відбу-
лося заприсяження урядників 
У. Н. Дому, вибраних на 1949 
рік. 

Цю нагоду використовуєть-
ся традиційно для товариської 
зустрічі всіх членів названої 
інституції і вибраного ними 
уряду при спільній вечері. 

Коли взяти під увагу, що ат-
мосфера тоді є не тим наладо-
вана, що на річних, чи навіть 
піврічних зборах, та що кож-
дий знаходить перед собою 
конкретний предмет заінтере-
сувань, треба підчеркнути, що 
це зовсім гарна традиція, та 
що значіння і успіх таких ім-
през не проходять безслідно. 

Так і тим разом. В часі сво-
бідного обговорювання різних 
справ місцевого і загально-
українського значіння, вирину-
ли голоси про зложення до -
бровільних датків для поси-
лення фондів ЗУАДК-ту в йо-
го праці для українських ски-
тальців. 

Безпосередньо п е р е ведена 
збірка принесла $51.85, які пе-
реслано д о ЗУАДКомітету. 

Зложили: Снігур Михайло 
$5; Кіянка І. і Кузьма М. по 
$1.50; по $ 1 : Пігуляк І., Кінь 
Т., Пба А., Кіт Л., Годжак М., 
Осухівський В., Євчак 3 . , Клю-
сик й . , Мацко П., Гайдук А., 
Шмикалюк О., Матвійчук, 
Дрозда І., Ґоджак В., Циган, 
Копко І., Майкович И., Бен-
дерський 3 . , Яворський М., 
Морзак П , Кіцак М., Оринич, 
Туркевич Г., Порциналюк, Ко-
зуб , Кіндрат, Луцишин L, Мер-
ва, Каній М., Ґрадська. Решта 
дрібними. 

Присутний. 
— о 

РАЧЕСТЕР, Н. И. — Вр. се. Ио-
сафата, від. 217, подає до відома 
всім своїх членам, місцевим і поза-
місцевим, що місячні збори відбу-
дуїься в неділю, 17. квітня, в годи-
ні 2. пополудні в гали парафіяльній, 
803 Гудсон ул. Просимо всіх членів 
явитися на цих зборах, бо є важні 
справи` до вирішення. Довгуючнх 
членів взивасмо вирівнатя свої дов-
гн на цих зборах, бо Інакше будуть 
суспендовані. З̀ДвЯЯ, котрі замовв-
ли собі фотографію, хай прийдуть 
і заберуть собі за оплатою 1 долара. 
Шановні члени, старайтеся прнсд-
вуватя мовах членів до Вр. і У. Н. 
ўСоюзу та вписуйте свої діти 1 вву-
ки. — П. Паснак, предс; Т. Шур-
гот, кас; А. Іванів, секр. 

П Е Р Ш И Й Р А З У ЦИРКУ.—В середині бачимо малу Варвару, дочку славної філь-
мової акторки Бетті Дейвис (зліва) , яку родичі привели до цирку Рінґлінґа в Са-
расоті, Флорида, щоб приглянулась кінцевій підготовці до циркових 'вистав, які 

розпочато в Њ о Норку. Видно, що дитині усе подобалось, а теж і мамі й татові 
(вправа), яким є маляр Виляєм Ґрент Шері. 

испвіаи ГЕДЩП 
П. Б., Клівленд, О. — Дяку-

емо за пересилку. Ми вже 
отримали те саме прямо з Ту-
реччини, б о сотник М. 3 . роз-
силає це до всіх часописів. 

о 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Стрілецький Гурток ч. 2., 

Української Стрілецької Гро-
мади в Ню Йорќу, Н. R , прохає 
всіх бувших стрільців, старшин 
і підстарший із Першої і Дру-
гої Світової Війни, які живуть 
в Ню йорќу і околиці, щ о б 
зголошувались в члени Стрі-
лецького Гуртка ч. 2., Україн-
ської Стрілецької Громади. 

Членські Заяви можна дістати 
у секретаря: Walter Kushnir, 
204 Virginia Ave., Jersey City 4, 
N. J. 

_ Ѓ І f f f I " ' " м^^^^^^n^^^^^"^^'^^ 
І Р И Н А А Р Т И М 

П Р О Щ А Н Н Я 
ЗБІРКА ОПОВІДАНЬ 

в кольоровій охяадинці 
Сторін 100. Ціна 35 

Замовлення слати до: "8VOBODA" 
Я. О. BOX 346, 

JERSEY CITY З, N. J. 
і ѓ о ѓ ѓ ѓ т ѓ і - - - - - . . . . . . . . . . . . . . X . 

: 

ГОРИГОВОРЯТЬ 
Щ Роман у 2-ох частях JJ 

знаменитого повістяра 
Ўласа Самчука 

Сторін 194. — Ціна $1.00. 
Замовлення разом з належнтістю 

слати до: 

"Svoboda" 
P. О. BOX 344 

JERSEY CITY З, N. J. 
З Канади замовлення треба пла-

твта американською валютою. 

ШУКАЌЎТЬ СВОЇХ 
РІДНИХ 

УВАГА: Зголошуючись на 
Розшуки д о З.У.А.Д.Комітету 
прохається на початку листа 
доконче подати під яким чи-
слом в розшуках було надру-
коване прізвище особи, яка 
вас, чи яку ви шукаєте. 

За листами чи адресами від 
скитальників прохаємо звер-
татись безпосередньо д о ЗЎА 
ДКомітету, адресу якого по-
дано при кінці. 

Зголошуючись на розшуки 
не забувайте вложити вашу 
жертву на покриття поштових 
і бюрових видатків та за ви-
трату часу на полагодження 
вашої справи. 

Я`' `ѓе Ж 

ГРУПА — ЛИСТИ Д О : 

17.649 Червонќа Василя і 
Матвія з с. Добровиця (Ярос-
лав) Боднар Михайла з с. Бри-
зівська Воля (Добромиль) від 
Шегда Максима і Юлії з дому 
Дзадз . 

17.650 Басцюк Михайла с. 
Трофима з с. Шабівка (Нара-
єва) від Яцик Степана с. Ми-
коли. 

17.651 Мазуриќ Мартина з 
с. Опаки (Золочів( від Ваври-
ків Иосифа с. Дмитра. 

17.652 Кравченко Івана з с. 
Лисогірка (Донська область) 
від Клиженко Івана. 

17.653 Вітруќ Івана та стрий-
ків з с. Ізидорівка (Жидачів) 
від Купровський Степана. 

17.655 Волошин Петра з с. 
Ніговичі (Рудќи) від Ѓринда 
Петра с. Марії. 

17.656 Бєсяда Миколи с. 
Михайла з с. Липа Морохів 
(Добромиль) від Бичик Фран-
ка с. Миколи. 

.мігранти 
Українці, що приїжджають 

кораблем „Мерсі" д о порту в 
Бостоні дня 19-го квітня та 
старанням ЗУАДКомітету у 
Филаделфії. 

Бляхар Осип; Футерко Ми-
хайло, Марія, Ірина, Роман; 
Ѓўменюќ Степан, Катерина; 
Яворський Євген, Ольга; Кар-
пинець Теодор, Ольга, Роман; 
Кіт Іван, Марія, Петро; Лепак 
Василь, Ева, Ольга; Матисєвич 
Осип, Теодозія, Володимир; 
Салюк Володимир, Ірина, Кві-
тослава; Сеньківський Теодор, 

В КНИГАРНІ „СВОБОДИ" МОЖНА ДІСТАТИ ТАКІ 
В И Д А Н Н Я : 

Лев Биковський: Апостол новітнього українства (Юрій 
Липа) ІОцнт. 

Лев Биковський: Україна над Океаном 15цт. 
Гайнц Грісбах-Туґан: Новітнє турецьке красне пнсь-

менство ЗОцт. 

17,667 Темюк Оляни з с, Со-
снова (Підгайці) від` Тур Во-
лодимира. 

17.659 Кладеќ Григорія с. 
Андрія і Марія з с. Лука (Зо-
лочів) від Кладеќ М. 

17.660 Гав`рилюк Анни, Ку-
цан Марії з с. Сердиць (Львів) 
від Юзич Івана с. Анни. 

17.661 Слободян Иосифа з 
о П о п і в ц і (Заліщики) від По-
льова Ольги д . Марії. 

17.662 Гайдук Филипа дядь-
ка з України від Гайдайчук Іг-
ната . 

17.663 Бибель Юрка брата 
Михайла, М и к о л и і І в а н а , 
стрийків та вуйка Шкирпан 
Івана від Бибелі, АнтЬнини з с. 
Воловець (Горлиці). 

17.664 Д о таборових управ 
на скитальщині від Від. Роз-
шуків при ЗУАДК- Проситься 
звідомити по таборах, що за 
сином Лесів Костем з с. Ро-
жанка Вижна (Стрий) пошу-
кує батько з Америки Лесів 
Андрій. Голоситись під чис-
лом 17,664. 

Голоситась на адресу: 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN 

RELIEF COMMITTEE 
P. О. Веж 1661, PbOadelpbU, S, Pa. 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
У. Н. ООЮЗУ1 

Ірина, Марта, Андрій; Струк 
Яків, Татяна, Олександер; Сту-
пак Микола; Шабатура Роман, 
Микола, Степанія, Олександер; 
Тарнавський Евстахїй; Татарів 
Ігор, Наталія, Юрій; Ткач Яро-
слав; Вдовичий Осип, Марія; 
Білоус Василь; Бурдяк Осип; 
Чайковський Омелян; Харха-
ліс Остап, Марія, Ольга, Та-
рас; Ірина; Федик Юрій, Осипа, 
Степан, Роман; Кломичко О-
сип, Марія; Слонський Іван, 
Софія; Дрогобицький Орест. 

І аоСЙІЕРТЧ З Г І Ш } 
Дня 2. квітня 1949 р. померла 

в 68. році життя 
ТАИЬКА ПІЛЛТ, 

чяеяеакиџ Тов- Зал. Сії. від. 234. 
У. Н. Союзу в Еяизаоет, Н. Дж. 

Покійна цоходнлж з села Дего-
ва, пов. Рогатнн, Зах. Україна. 
Полишила в смутку мужа Кои-
стантиоа, 2 сини подр. Юрія і Ва-
снля, 2 дочка подр. Анву 1 Ольгу, 
4 віѓўки, дочку Катерќну подр. 
Костншин 1" внучку в крам. 

Похорон'відбувся В. КВІТНЯ з 
погребового заведення до укр. 
церква св. Вододнмира, а відтак 
ва̂  цвинтар Evergreen. — В. їй П.! 

^ ^ _ ^ сГ Могилаѓ сскр. 

І Дня в. квітня 1949 р. 
68. році життя 

ШКЯЯФ СВАЧШ, 
член Тов. Запорозька Січ, від. 117 
У. Н. Союзу в Яю Норку. 

ПокіАннй був урядником 1 за-
нимавса народ, справами. Похо-
днв з села Букячівці, пов. Рога-
тнн, Галичина. Полишив у смут-
ку асеау, дочку, 2 сяйв Миколу і 
Михайла, зятя, невістку 1 внуки. 

Похорон відбувся 9. квітня, з 
дому жалоби при участи родини, 
членів від. 117, знайомих і прн-
ателів до церкви св. Духа, відтак 
на цвинтар св. Івана. — В. И. DL! 

С Малярськяа. предс. 

ЗБОРИ ш д р в ІН. СОЮЗУ 
ПАЛМЕРТОН, ПА. — Вр. СВ. О. 

Никаная, від. 369, повідомляє всіх 
своїх членів 1 члеаиць, що місячні 
збори відбудуться в неділю, 17. квіт-
ня, точно в ѓод. 6:30 ввечір, в гали 
церковній. Просимо всіх членів прн-
Йти на означений час і заїілатнтн 
свої вкладка і залеглости. — М. Ку-
ба, свар. 

м и 

АЛЕНТАВН, ПА. — Вр. св. Арх. 
Мнхаіда, від. 147, повідомляє всіх 
своїх членів, що місячні збори від-
будуться в неділю, 17. квітня, в га-
лн парафіяльній, 803 Фронт ул., в 
годині 2. пополудні. Просимо членів 
прийти на означений час. Довгую-
чі члени, коли не заплатять цего мі" 
сяця найдальше до 25-го будуть су-
спендовані — За уряд: В. Ракочнй, 
предс; І. Рудакевач, кас.; І. Федо-
рак, секр. 

ВІЛКС-ВЕРІ, ПА. — Місячні збо-

8а Вр. св. О. Ннколая, від. 99, від-
у дуть ся в неділю, 17. квітня, зараз 

по Сл. Божій, в гада парафіяльній. 
Просимо всіх членів прийти на ці 
збори і заплатити свої міс. вкладки. 
— Уряд. 

ВУНСАКЕТ, Р. АИ. — Перші 
квартальні збори Тов. Запорозька 
Січ, від. 206, відбудуться в неділю, 
17. квітня, в парафіяльній салі, 74 
Геррис Еве., в годині 1. пополудні. 
Просимо всіх членів прийти па ці 
збори, бо будуть важві справа до 
обговорення і полагодження. Також 
будуть звіта уряду і коатр. комісії 
за перший квартал. Вписуйте свої 
діти в члени У. Н. Союзу. — В. Ку-
шнір, предс; L Ковельський, секр. 

НЮ ПОРК, Н. П. — Тов. Запо-
розьха Січ, від. 117, повідомляє всіх 
членів, що квартальні збори відбу-
дуться в суботу, 16. квітня, в годині 
8 ввечір, в церковній салі св. Юрія, 
28 Іст 7. улнця. Просимо членів 
прийти на збори, боб ўде фінансо-
внй звіт 1 інші справа до полаго-
ДЖСІІИЯ. — Уряд. 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. — Тов. 
Укр. Січ, від. 170, повідомляє, що 
збори відбудуться в неділю, 17-го 
січня, в годині 6. ввечір, в У. Н, До-
мі, 183 Фліт ул. — І. Грабар, секр. 

`#or+##+#+#### a##^i##a#j ##ч х##е х 
ПОШУКУВАННЯ ' 

'++##++#++##^+#++#^###+##+#+++^#1 
Андрій Хрущ пошукує свого рідно-
го брата ВАСИЛЯ ХРУЩ зі села 
Ходачків малий, повіт Тернос 
Галичина. Хто про„яеіго знав, або 
він самий, прошу писати на адресу: 

A. CHRUSZCZ 
248 Huron Street, Toronto, Ont, 

Canada. 

Професійні Оголошенна 

Dr. f. CHfcRNOfT 
Д83 — X-d A7.. (Car. 141b St.) 
N.Y.C — Т#і. СКаиигеу 7-7697. 

Острі Я довгочасні` недуги чоловіків 
1 жінок. Шкірні. X-Riy, Роздуття жил 
лікуємо без операції. Переводимо а. 
налізу ќрови для супружнх дозволів. 
ОМсоаі годнкн: в будні to—7 P. М. 

В неділі: 11-1 Р. П. 

ИОНКЕРС, Н. И. — Тов. Поділ ь-
ська Січ, від. 8, повідомляв, що 
чввртьрічні збора відбудуться а ае-
ділх), 17. квітня, в годпві 2. аопо-
лудпї. в галн У. Г. Юпобу. 13 Ва-
шннгтон ул. Просимо членів прийти 
на збори і забрити собі книжечки. — 
Н. Мазур, предс.; В. Мандзій, секр. 

ЕЛНЗАБЕТ, Н. ДЖ. — Кварталь-
ні збори Тов. Запорозька Січ, від. 
234, відбудуться в суботу, 16. квітня, 
в год. 7:30 ввечір, в залі У. Н. Дому, 
214-216 Фудтон ул. Просимо всіх 
членів, місцевих 1 позамісцевнх, я-
витися на ці збори на означений 
час, бо будуть важні справи до по-
лагоджеаня, як також буде фіиаи-
совй звіт за перший квартал. — П. 
Сѓашко, предс; В. Федчвшии, хас; 
С Могила, секр. 

ПАСЕИК, BL ДЖ. — Тов. ім. Та-
раса Шевченка, від. 42, повідомляє 
своїх місцевих і позамісцевнх чле-
вів, що місячні збори відбудуться 
в суботу, 16. квітня, в годині 7. вве-
чір, в У. Н. Домі, 237 Говп Еве. Про-
симо всіх членів обовязково прийти 
на збори, бо є дуже важні справи до 
полагодження, а коли справа не бў. 
де полагоджена, то може бути вели-
ка страта для Товариства. — За у-
ряд: Ф: Гулька, предс 

Вступайте в члени У. Н. Союзу 

гшисгши й0 КРАШЕН-
І ІГг іииґ ї ї ня ПИСАНОК 
Фарба в порошіѓў зі старого 

краю-
Десять (10) красок: червона ясна, 

пінкова, фіолетова{" червона темна, 
жовта, помаранчева, зелена ясна, зс-
лена темна, синя і чорна. Ціна за 10 
красок $1.50. ВісЦ пчільннй 15 ц. 
Кістка до писання 15 ц. КраевиЙ 
шафран 25 ц. - . ' -

ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ ЛристоЄ 
Воскрес" в формі книжечок s вірша-
ин, ціна $а дозия 60 ц., 50 карток 
$1.75. 100 карток $3.00. ЛАДАН (Ќа-
дило), для церковного ужитку, фунт 
51.00 з пересилкою. . 
9 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ в образаЌ. 
Прекрасний образ в 10-ох красках, 
розмір 27x34. Ідеал ьио кидана хро-
нольогія українських князів і геть-
маніп, Галицької. Волинської 1 Лн-
товської династи від 914 до 1768 
року. Варта мати один образ на па-
мятку. Ціна $1.75 з пересилкою. 
9 СТЕМПОВАНА на канві подушка 
на канапу, дуже гарний взорець в 
кількох красках, ціна $1.00. 
9 КАРПАТСЬКИЛ ЧАЙ з найліп-
шого гірського зілля, на недомагай-
ня жолудка, печінки І нирок. Велика 
пачка коштўе 50 ц. 
Ф ГРУДНЕ ЗІЛЛЯ, природне сред-
ство припоручають тим, що терплять 
на впертий кашель, біль горда 1 за-
духу. Пачка коштує 50 ц. 
9 ЗІЛЛЯ НА БІЛЬ-НІГ. Дуже по-
мічнс. Як його уживати, иадрукова-
но на баќсі. Велика пачка 50 ц. 
ф МІШАНІ КОРІННЯ. Добре та-
кож на залах до горікки. Пачка 50 ц. 
А ШАЛІНОВА ХУСТИНА. З чистої 
100% вовни, розмір' 30X30 цалів, 
$4.00. Листя рожі до роблений квіток 
Ѓрос $3.00. 

КАНВА, НИТКИ ДО 
ВИШИВАННЯ D.M. 
С 1 СТЕМПОВАНІ 

Р1ЧИ. 
Пшіть по катальоґ. 
С. О. D. не висндаемо. Заиовлен-

ня посилайте до: 
UKRAINIAN: BAZAAR 

170 Е. 4tfa ST., 
NeW York З , N. Y. 

В30РИ 

Кожний, хто бажав, щ о б и прислане ним оголошен-
ня пошукувань родини 1 знайомих різних скитальників 
було поміщене у „Свободі" безплатно, хай вишле таке 
оголошення впрост д о 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN КЕШЃ СОМаПТТИ, 
P. О. BOX 1 вві, PHILADELPHIA в, PA. 

Хто бажає, щ о б и прислане ним оголошення було 
поміщене; раз а б о більше разів, окремо, як платне, то 
хай разом з оголошенням пришле гроші. Одноразове 
оголошення, розміру 1 цаль в одній колишні кош-
туе Я . 0 0 . 

Адм. „Свободн я . 

ТАРЗАН, ч. 2072. Тарзан сховався в нетрях. 

EXASPERATSP AT AWLAK'S 
OBSTlNXTB SILENCE, TARZ^N 
JEZKSP WM TO WU Р"ЕЄП 

90HU, KNOWING SOMgTWNS 
WAS WJJCNG, L5APEP 
TDWAKP THE SOUND. 

JUST "THEN THE WtY WAWIOBS РІІЧ0ЕЯ 
POUND ТНБ GUN'S imG6E4 AND THS 
JUHGLS'S SILOiCS WAS $НАТТЄЯеТР. 

TAC2AN'C KEBN EAJ?S CAUGHT TUB 

MU LAX, WE FADED INTO THg JUNGLS 
TO AWAIT DfVELOPWgrtT5. ^ г г 

Озлоблений впертою мов-

чанкою Мулака, Тарзан під-

штовхнув його стати на ноги. 

. Саме тод і пальці підступно-
го войовника попали на язи-
чок стрільби і тишину нетрів 
перервав вистріл. 

Батну пізнав, що щось є не-

добре , скоком побіг в сторону 

вистрілў. 

Бистрий слух Тарзана зачув 
гомін наближаючоїся людини. 
Він сховався за корчі, щ о б ви-
ждати дальшого розвитку по-
д й . 

Lytwyn fi Lytwyn 
UKRAINIAN 

TUNZRAZ DIRECTOIIS 
II SPRINGFIELD AVXNUB 

NEWARK, N. J. 
—І IRVINGTON, N. JL 

I M M B-eSW 
OUR SIRTICES ARE AVAILABLE 
ANYWHHRB IN RtW JIHSIY 

l l l l БШКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 

ЩЏЯіі вогребама во j lCJj 
аМ так кмзьюа ш ' , 3 t f 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. 

J O H N B U N K O 
І Іѓ мамі ЧшАмЬкж Ш fcajahaat 
437 K. Ma ST., NEW YORi: СГПГ. 
МааМмІ faaeralt mm low м $ЇВ#. 

Telephone: GRenwrcy 7-7вв1. 

І П Р О 1 Р Е М 1 
УКРАШСЬКИИ ПОГРЕБНИК 

ЗанкаастМя Ьохоровскя 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЛХ 
129 EAST 7th STBESX 

NEW YOKK, N. Y. 
TeL: ORcliard 4-2568 

Branch Office aad CbapMt 
707 PROSPECT AVBNJLM 

lCor. E. 1Д6 SfcJ 
Ігвшх, Л . T. 

TaL: МШгоае М Я Я 

' 


